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1. Základní údaje o DD
Dětský domov Krnsko, příspěvková organizace
Se sídlem:

Horní Krnsko 180, 294 31 Krnsko

Právní forma:

příspěvková organizace

Zřizovatel:

Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČO:

48682161

IZO:

048682161

Kontakty:

Tel.: 326 723 178
e-mail: DDHMB@kr-s.cz
detskydomov@domovkrnsko.cz
www: domovkrnsko.cz

Ředitel:

Mgr. et Mgr. Josef Povolný

Statutární zástupce: Miroslava Vtelenská, Mgr., vtelenska@domovkrnsko.cz
Poslední rozhodnutí o zařazení školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení je
datováno 1. 1. 2008, změněného kdy s účinností k uvedenému datu se do školského rejstříku
zapisuje den zahájení činnosti k 1. 9. 1955.

2. Charakteristika DD
Hlavní činnost školského zařízení vychází z právních předpisů upravujících výkon ústavní
výchovy v podmínkách dětského domova, tj. zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, řídit
se při tom jejich individuálními potřebami a plnit ve vztahu k dětem úkoly výchovné, vzdělávací
a sociální. Do okruhu doplňkové činnosti byla zřizovatelem zařazena hostinská činnost, která však
v hodnoceném školním roce nebyla provozována.
DD je v nových prostorách na okraji obce Krnsko od 1. září 2002. Děti jsou ubytovány v šesti
jednopatrových domcích, školní jídelna je součástí správní budovy, kde jsou i prostory pro vedení
školského zařízení. Všechny budovy i pozemky jsou majetkem zřizovatele, tj. Středočeského kraje.
Prostorové podmínky, vnitřní vybavení, materiální podmínky i celodenní stravování
jednotlivých rodinných skupin (dále jen RS) jsou v souladu s právním předpisem, který upravuje
podrobnosti o výkonu ústavní výchovy. Děti bydlí ve dvoulůžkových pokojích, mají k dispozici
moderní sociální zařízení, velký obývací pokoj, klubovnu s výpočetní technikou a kompletně
vybavenou kuchyňku. Od r. 2007 slouží dětem plastový bazén.
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Školní kuchyně je vybavena gastronomickou technikou z r. 2002, částečně technikou, která
sloužila již na předchozím pracovišti. Školní jídelna je využívána také pro besídky, zábavné
a společenské akce. Provoz školní jídelny odpovídá stanoveným hygienickým normám.
Přestože je školské zařízení v provozu relativně krátkou dobu, vyžaduje jeho vybavení
průběžné opravy a údržbu (zejména sanitární technika, vodní čerpadlo, žaluzie, venkovní dveře atd.).
Vzhledem k umístění domova na okraji malé obce je pro účely dopravy do základní školy, do
zdravotnických zařízení, do obchodů, do kulturních a sportovních zařízení využíván vozový park
představující tři služební automobily - devítimístný Peugeot – Boxer, devítimístný Renault Trafic, a
menší pětimístný Renault Kangoo.
Odloučená pracoviště školské zařízení nemá.
Metody a formy práce vycházely z potřeby spojit výchovně vzdělávací práci dětmi
navštěvované školy s všestrannou péčí o děti ve školském zařízení, které krátkodobě nebo dlouhodobě
nahrazuje vliv rodinného prostředí. Příprava na samostatný život zahrnovala nezbytné pedagogické,
psychologické a hygienické činnosti, které se v režimu dne, týdne, měsíce a roku střídaly s ohledem na
věk, individuální zvláštnosti a možnosti rodinné skupiny a celého školského zařízení.
Organizace výchovných, vzdělávacích a zájmových činností zahrnovala mravní, rozumovou,
estetickou, tělesnou a pracovní výchovu, přípravu na vyučování, bezpečnost práce a požární ochranu,
sebeobslužnou a společensky prospěšnou výchovu, spolupráci se školami, rodinami dětí, obcemi,
úřady a veřejností.
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3. Souhrnné údaje o dětech v DD


Údaje o přijatých dětech do DD (věkové složení, ze kterého diagnostického ústavu)



Údaje o dětech, které odešly z DD



Údaje o dětech, kterým byla ukončena ústavní a ochranná výchova
stav k 31. 8. 2021
evidenční stav:
fyzický stav:

36
35

údaje o přijatých dětech ve školním roce 2020 - 2021
z rodiny
z jiného zařízení
předškolních
1
0
základní škola
6
2 (DDÚ PHA 4)
střední škola
0
0

odchody ve školním roce 2020 -2021
odchod zletilostí
ukončená ústavní výchova
přeřazení do jiného zařízení

1
8
1

4. Údaje o přijímání dětí do MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ či VŠ


Údaje o dětech, které byly přijaty do některého typu školy, či zda školu navštěvovaly v průběhu
školního roku 2020/2021.

Údaje o návštěvě škol v průběhu školního roku 2020 - 2021
MŠ / ZŠ / SŠ (název)
počet
(1. stupeň) (2. stupeň)
ZŠ a MŠ Krnsko, Krnsko 75

2 (MŠ)
17 (ZŠ)

MŠ speciální Mladá Boleslav,
Šmilovského 543
SŠ, ZŠ, DD, SVP a ŠJ,
Mladá Boleslav, Na Celně 2
Základní škola Mladá Boleslav,
Komenského nám. 76

17

3
9
2
4

4

5
2

Základní škola T. G. Masaryka a MŠ
Mladá Boleslav, Svatovítská 574
Střední zdravotní škola a VOŠ
zdravotnická, Mladá Boleslav
SOU Liběchov, Boží Voda 230

1

1

1
1

SOŠ a SOU, Nymburk,
V Kolonii 1804
SOŠ a SOU, Neratovice,
Školní 664
Škoda Auto a. s., SOU strojírenské,
odštěpný závod, Mladá Boleslav,
Třída V. Klementa 869

1
2

2

(čísla neodpovídají evidenčnímu stavu ke 31. 8. 2021. – jedná se o průběh celého školního roku a některé děti nastupovaly/odcházely v průběhu)

Výchovná práce v rodinných skupinách je podřízena věkovému složení dětí. Metody a formy
práce vycházely z potřeby spojit výchovně vzdělávací práci dětmi navštěvované školy s všestrannou
péčí o děti ve školském zařízení. Vedle výchovně vzdělávacích akcí v jednotlivých rodinných
výchovných skupinách jsme proto v 1 pololetí organizovali i tematické akce určené věkově blízkým
dětem. 2. pololetí podléhalo jinému režimu.
Průběh roku 2020 - 2021
Děti příspěvkové organizace, Dětský domov Krnsko, navštěvují různá vzdělávací zařízení
přímo v obci, v jejím okolí a především v Mladé Boleslavi. Výhodou našeho zařízení je možnost
kooperace a zařazení našich dětí do většinové společnosti a přiměřené zlepšování jejich sociální
zdatnosti. V obci Krnsko je MŠ a ZŠ s malou kapacitou a děti zde mohou navštěvovat pouze 1. stupeň
ZŠ. Jde o provinční malotřídku s malým počtem žáků, kde se mohou učitelky více věnovat
jednotlivým dětem.
Vzhledem k nouzovému stavu, který vyhlásila Vláda ČR na podzim 2020, vzdělávaly se
všechny děti od října 2020 až do dubna 2021 distančně (MŠ, ZŠ i SŠ) v rámci příspěvkové organizace,
Dětský domov Krnsko. Několik dětí pobývalo v této složité době na dlouhodobé návštěvě v rodině.
Všechny děti a všichni klienti DD, kteří navštěvují základní a střední školy, prospěli Horší
výsledky odpovídají zanedbání v původní rodině, také velké lenosti, záškoláctví a celkové nechuti
pracovat. Lepší výsledky pak odpovídají intenzivní výuce jednotlivých dětí během distančního
vyučování ve 2. pololetí. Jako úspěch hodnotíme úspěšné ukončení studia na SŠ dvěma klienty a
zároveň jejich přijetí do dalšího studia. Celkově děti 1. stupně ZŠ ukončily školní rok s velmi pěknými
výsledky (jedničkami a dvojkami).
Specifickou skupinou jsou děti v předškolních zařízeních. Jednomu dítěti umožnilo SPC Mladá
Boleslav, Na Celně 2, odklad školní povinné docházky pro nezralost.

5. Údaje o odborných pracovnících DD
Organizační schéma:
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ředitel

sociální
pracovnice

vedoucí
vychovatel

Účetní

vedoucí školní
jídelny

vychovatelé
asistentky
pedagoga

provozní
zaměstnanci

kuchařky

Výchovný proces v DD byl zajišťován 20 pedagogickými pracovníky včetně ředitele ( 6 mužů
na pozici vychovatel včetně ředitele, 7 žen na pozici vychovatel a 5 žen na pozici asistent pedagoga a
2 muži na pozici asistent pedagoga).
V noci zajišťovaly dozor nad dětmi kromě tří asistentek pedagoga tři bezpečnostní pracovnici,
Provoz ve školní jídelně je zajišťován dvěma kuchařkami (1,0 úvazku) a vedoucí školní jídelny (0,5
úvazku). Administrativní záležitosti – kontakt s rodiči dětí a institucemi vyřizuje sociální pracovnice,
péči o zdraví dětí zajišťuje asistentka pedagoga se zdravotním vzděláním (1,0 úvazku). Finanční
záležitosti vede účetní (1,0 úvazku). Opravy a technické záležitosti má v kompetenci správce DD.
Úklid a drobné opravy ošacení zajišťují dvě pracovnice (1,5 úvazku). Držitelé řidičských průkazů
absolvovali školení řidičů referentských vozidel. Pedagogové se individuálně přihlašují na vzdělávací
akce.

6. Údaje o aktivitách a prezentaci DD na veřejnosti
Skoro celý školní rok byl negativně ovlivněn epidemií cov-19 (nemožnosti účastí na plno
pravidelných akcích, které byly aktuálně zrušeny). Převážnou část roku děti nechodily do škol na
prezenční výuku (měly distanční výuku, kterou zabezpečovali vychovatelé ve spolupráci s
jednotlivými školami).
Byl upraven i provoz dětského domova a to z důvodu nařízených karantén hygienickou stanicí a
další omezující opatření k zamezení šíření cov-19.
I přes tyto omezení se podařilo částečně zrealizovat akce kulturního, sportovního i rekreačního
charakteru.
-

Dětský domov Krnsko nemá ani nespolupracuje se zahraničními DD.

-

Z důvodu omezení a vydaných Nařízení vlády k epidemii cov-19 jsme se jako každý rok
neúčastnili pravidelných akcí jako je olympiáda dětských domovů v Solenici, zážitkové akce
Out of home v Praze, aquapark Čestlice, olympijské hry se seniory v Benátkách n/J, soutěže na
dětském hasičském dni v Kněžmosti a dalších. Částečně byly omezeny i výjezdy a jednotlivé
aktivity se sponzory. Vědomostní, sportovní, umělecké soutěže probíhaly v omezeném režimu
v DD a to za dodržení jednotlivých aktuálních opatření společně se sponzory (Dobré víly,
Dobrodějky a další).
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-

Prevence na úseku ochrany dětí před nežádoucími vlivy probíhá tradičními způsoby, kontroly
probíhají ve spolupráci se školami, psychology a odbornými pracovišti testy. Je pravidelně
vydáván a vyhodnocován MPP určenou pracovní skupinou. Pomoc při řešení problematiky a
prevence je zabezpečena ve spolupráci s PČR II. Odd. Mladá Boleslav a MP Mladá Boleslav.
V DD probíhaly pravidelně besedy na vybraná témata – finanční gramotnost, BESIP, první
pomoc, šikana, bezpečné chování (nebezpečí neznámých osob), základy právního vědomí,
nebezpečný internet, základy právního vědomí, sexuální chování, právní odpovědnost, sociálně
patologické jevy. Dále se vzniklé formy nevhodného chování řešily formou pohovorů,
kázeňskými postupy, osvětovou činností a dalšími dostupnými formami. Pravidelně každý
měsíc probíhá v DD Spoluspráva dětí, které se podílí svými nápady na chodu DD. V rámci
prohloubení si problematiky v souvisejících oblastech a v rámci svého dalšího vzdělávání
pedagogičtí pracovníci sledují nové trendy v institucionální péči u nás i v zahraničí.

-

Multikulturní a environmentální výchova byla nejčastěji prováděna v rámci jednotlivých
rodinných skupin a dále společných víkendových výjezdů do různých lokalit a pobytů se
sponzory. Dalšími podporovately jsou Dobré víly a dobrodějky, které se této činnosti věnují
v DD svými návštěvami pravidelně 1x za 14 dní. Pravidelné setkání – výtvarná dílna. Další
tvořivost a rozvoj motoriky jsou v pravidelných obdobích výroba výzdob velikonočních,
vánočních. Pravidelné kroužky na rozvoj dovedností s PC a internetem. Dále spolupráce na
dalších aktivitách se starosty okolních obcí – Krnsko, Strenice, Víska, Obruby. Spolupráce
s ekology v Mladé Boleslavi – plánované akce úklidy chráněných lokalit, výsadby stromů,
besedy o přírodě apod. Účasti našich na trénincích a zápasech ml. a st. žáků fotbalový klub FK
Krnsko.

-

Ve spolupráci se zřizovatelem jsme se účastnili dvou akcí, na které jsme byli pozváni paní
hejtmankou Středočeského kraje – Dětský den v Praze a rozloučení s létem v Mirákulu. Dále
dlouhodobě spolupracujeme s Nadací Terezy Maxové, kde probíhají různé projekty např.
Rozjedu to, dále se Škoda auto, Odborová organizace KOVO Škoda auto a.s. (projekty jejich
zaměření viz níže v samostatné tabulce). Dalšími našimi partnery pro realizaci rozličných
aktivit jsou Bondy centrum Mladá Boleslav, Městské centrum komplexní péče Benátky n/J, BK
Mladá Boleslav, Dobré víly z.s.,Dobrodějky z.s., Opři se z.s.,

-

Probíhaly akce různého charakteru – účast na letních táborech Odborů Škoda auto
v Jetřichovicích a Nedamově 18 dětí, dále proběhly akce návštěva bazénu v Mladé Boleslavi,
jízda na koních ranč Royal, ozdravné pobyty s Opři se Studnice u Vyškova, zábavné odpoledne
Vrch Bělá p/B, dětský den history park Ledčice, víkendové pobyty Jizbice p/B, týdenní tábor
v campu Hamr a Máchův Mlýn Dobré víly, camp Pyraňa Nechranická přehrada Dobrodějky,
týdenní pobyt v Bochově Blízký soused, pobyty v ozdravovně Les království, lázních
Kynžvart, průběžně návštěvy rodičů ve věznicích, návštěvy sourozenců v jiných zařízeních,
Mikulášská nadílka, pečení cukroví, Dětský den v DD, návštěvy extraligových zápasů BK
Mladá Boleslav.



Spolupráce se zahraničními DD – obsah, přínos, výsledky apod.



Účast dětí ve vědomostních, sportovních, uměleckých a jiných soutěžích a olympiádách,
zhodnocení, výsledky (především počet účastníků, příp. jmenovitě umístění na předních místech)
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Akce uskutečněné v rámci prevence sociálně patologických jevů, další způsoby jejich předcházení
(stručný komentář doplňte údaji o případném výskytu projevů diskriminace, šikany a násilí,
výskytu užívání návykových látek apod. včetně způsobu řešení těchto problémů)



Výchovné akce zaměřené na multikulturní a environmentálním výchovu, akce směřující k výchově
k humanismu apod.



Spolupráce DD se zřizovatelem, obcí, sociálními partnery, úřady práce, zaměstnavateli a dalšími
subjekty



Aktivity DD uspořádané pro veřejnost



Další akce nebo činnosti



Programy a projekty
a)
b)
c)
d)

předložení projektů v rámci programů EU, realizace projektů v rámci programů EU
zapojení SVČ do rozvojových programů MŠMT
zapojení SVČ do programů a projektů vyhlášených Středočeským krajem
zapojení SVČ do programů a projektů vyhlášených dalšími subjekty

I. Programy a projekty ve školním roce 2020/2021
Vyhlašovatel
programu
(projektu)

Název a stručná
charakteristika
podaného (schváleného)
projektu

NTM
NTM
NTM

Rozjedu to
Podpora biol. rodiny
Accenture

Schválená finanční
podpora, finanční
spoluúčast kraje,
vlastní či jiné finanční
zdroje

Průběh realizace,
čerpané finanční
prostředky

Zhodnocení přínosu
projektu a jeho
výsledky (pokud byl
ukončen)

7. Spolupráce s rodiči, lékaři, sociálními pracovníky, policií apod.
Výchovná a vzdělávací práce je v rodinných skupinách plánována a realizována tak, aby se
život v nich co nejvíce blížil běžnému životu v rodině - příprava na vyučování, práce spojené
s provozem skupiny, sportovní vyžití, zábava, volné chvíle apod.
Poměrně časté kázeňské a výchovné problémy (nerespektování soukromí dalších dětí, vulgární
vyjadřování, drobné lži a krádeže, nepořádnost, poškozování majetku, pozdní příchody z vycházek
apod.) řešíme v rámci svých pravomocí, případně spolupracujeme s odbornými pracovnicemi Okresní
pedagogicko-psychologické poradny v Mladé Boleslavi, s psychology Poradny pro léčbu bolesti při
Modré Hvězdě v Mladé Boleslavi a se specialistkami ze Speciálně pedagogického centra v Mladé
Boleslavi; dále spolupracujeme s MUDr. Stegerovou – psychiatričkou pro děti. Pokud se jedná
o dlouhodobá zdravotně - výchovná selhávání, řešíme je za pomoci Dětské psychiatrické nemocnice ve
Velké Bíteši. Dlouhodobá výchovná selhávání řešíme ve spolupráci s Diagnostickým ústavem Praha 2
a Praha 4 Krč, resp. příslušným okresním/obvodním soudem a v neposlední řadě úzká spolupráce
s příslušnými pracovníky OSPODů. V hodnoceném školním roce jsme zaznamenali 2 dlouhodobé
útěky (chlapec – útěk od 2/21, dívka – od 5/19 - OS ukončil/neprodloužil ústavní výchovu).
Dlouhodobě nepříliš úspěšně řešíme problémy s kouřením cigaret dětmi.
V hodnoceném školním roce nastoupilo do našeho zařízení 9 dětí (4 dívky, 5 chlapců). Během
školního roku odešlo 10 dětí (2 dívky a 8 chlapců).
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Pro školní rok 2020 - 2021 zůstávají v našem zařízení 3 klienti dlouhodobě na základě dohody
o setrvání v domově po dobu denního studia na střední škole (2 dívky a chlapec).
Zdravotní stav většiny našich dětí je dobrý, v průběhu roku se vyskytly jen běžné nemoci
a drobné úrazy. Péče o zdraví dětí se neustále prodražuje, a to vzhledem k cenám léků, brýlí, léčení
zubů a nákladům na dopravu. Vyskytl se však problém, že zákonní zástupci uzavírají bez našeho
vědomí smlouvy s různými pojišťovnami a smlouvy s těmito pojišťovnami nemají ošetřující lékaři a je
problém najít nové lékaře pro průběžné pokračování ošetřování a léčby dětí.
Na Covid -19 bylo pozitivně testováno 17 dětí (první dítě 23. 12. 2020 a poslední 1. 3. 2021).
Průběh všech onemocnění u dětí byl lehký nebo bezpříznakový. Toto období bylo však velmi složité
pro chod zařízení, protože postupně onemocnělo i několik zaměstnanců (průběh od příznaků chřipky
až po velmi těžký průběh s hospitalizací v nemocnici a dlouhodobou neschopností). Dětský domov
fungoval několik týdnů s karanténními opatřeními.
Spolupráce s odbory sociálně právní ochrany dětí je na velmi dobré úrovni, a to jak formou
telefonického, písemného i osobního kontaktu se sociálními pracovnicemi a kurátory mládeže.
Společně řešíme víkendové propustky dětí z dětského domova i přechod právně volných dětí do
náhradní rodinné péče. Právně volných dětí je v našem zařízení málo.
Spolupráce se soudy spočívá z naší strany v podávání zpráv o dětech, jejichž záležitosti soud
projednává. Spolupráce s Policií ČR a MP Ml. Boleslav je velmi úzká a úspěšná, a to jak při prevenci
sociálně patologických jevů, tak i při řešení přestupků dětí, jejich pohřešování i při vymáhání plateb za
úhradu péče od neplatících zákonných zástupců. Díky tomu se podařilo omezit náznaky šikany
a experimentování s drogami a alkoholem, naopak se nedaří omezit kouření dětí.
Spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci dětí je nedílnou součástí práce vychovatelů i sociální
pracovnice. Skutečností však zůstává, že je velmi obtížná a její účinnost nízká, neboť důvodem
umístění dětí do školského zařízení je malý zájem rodičů o výchovu dětí. Část rodičů je obtížné jen
zkontaktovat. Nepřebírají poštu, na naše výzvy nereagují, příspěvky na péči nehradí a pak jim
zbytečně narůstají dluhy.

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších
kontrolách)
Ve školním roce proběhla 2020/2021 neproběhla žádná kontrola
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9. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti DD
I. Základní údaje o hospodaření DD
Základní údaje o hospodaření DD
v tis. Kč

k 31. 12. 2020
Činnost
Hlavní
Doplňková

k 30. 6. 2021
Činnost
Hlavní
Doplňková

1.

Náklady celkem

27045,46

0

12460,14

0

2.

Výnosy celkem

27205,56

0

12628,17

0

4257,61

0

2105,8

0

22151,27

0

10100,49

0

160,1

0

168,03

0

z toho

příspěvky a dotace na provoz (úč.
691)
ostatní výnosy

3.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před
zdaněním

II. Přijaté příspěvky a dotace
Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč
1.

Přijaté dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu celkem (INV)

2.

Přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje, včetně vrácených příjmů
z pronájmu celkem (INV)

3.

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet
zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV)
přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33353)
z toho

k 31. 12. 2020

22151,27
22151,27

mzdové výdaje

16264

ostatní celkem1 (UZ 33163, 33160, 33245 atd.)
z toho
z toho

4.

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV)
běžné provozní výdaje celkem (UZ 000)

4257,61

ostatní účelové výdaje celkem1 (UZ 001, 002, 003, 012, 014)

z toho
z toho
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Z jiných zdrojů (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM
104,57
EHP/Norsko atd.)
1
Doplňte do tabulky výši veškerých využitých účelových dotací, název označte odpovídajícím UZ (např. Program
protidrogové politiky UZ 33163, Sportovní akce UZ 001).
5.



Ekonomickou situaci ovlivnila situace ohledně coronaviru. Byly vyšší náklady na proplácení
pracovních neschopností a karantén. Také náklady na hygienické prostředky a preventivní
dezinfekce prostor nebyly zanedbatelné. PO nakoupila i generátory ozonu pro boj s viry. Další
nákupy byly běžné elektrospotřebiče na rodinné skupiny, nové postele na dvě rodinné skupiny a
nábytek. Do školní jídelny přibyly nerezové skříně a nový nářezák a jídelní sety. Areál DD se
vybavil piknikovými stoly. Dluhy rodičů za neuhrazené pohledávky - příspěvky na péči o děti
v ústavní výchově, byly za rok 2020 ve výši 235 992,-Kč. I přesto byly provozní prostředky
dostačující a PO ukončila rok 2020 s kladným hospodářským výsledkem.



V DD neproběhly kontroly Českou školní inspekcí, Nejvyšším kontrolním úřadem, ani jinými
kontrolními nebo inspekčními orgány.



Sponzorské dary byly využity dle účelu uvedeném v darovací smlouvě. Např. ozdravné pobyty
dětí, nákup počítačů na rodinné skupiny, příspěvek na řidičský kurz apod.

10. Závěr
Výchovné, vzdělávací a sociální cíle stanovené pro školní rok 2020/2021byly splněny. Organizace
výchovných, vzdělávacích a zájmových činností vycházela z podmínek a možností školského zařízení.
V průběhu roku nedošlo k žádným mimořádným nebo krizovým situacím. Ve výchovně vzdělávací
práci přetrvávají dílčí nedostatky, zejména nedůslednost, nedostatečná komunikace se školami, které
děti navštěvují, málo účinné hodnocení dětí. Naopak došlo v organizaci výchovné a vzdělávací práce
a v personálním složení zaměstnanců k pozitivním změnám:






Byl dosažen kladný hospodářský výsledek příspěvkové organizace.
Došlo ke stabilizaci počtu zaměstnanců, všichni pedagogičtí pracovníci plní kvalifikační
požadavky.
Zlepšilo se materiální vybavení rodinných skupin.
Zvýšila se četnost účasti dětí na akcích mimo sídlo zařízení.
Změny v organizaci a řízení přispěly k vytvoření lepších podmínek pro účinnost výchovné
a vzdělávací práce, která by se měla projevit v následujícím období.

V Krnsku dne 27. 10. 2021
…………………………..
Mgr. et Mgr. Josef Povolný
ředitel PO
Digitálně podepsal
Mgr.et
Mgr.et Mgr. Josef
Mgr. Josef Povolný
Datum: 2021.10.27
Povolný 10:09:26 +02'00'
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